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ROM-ACT: UN PROIECT CU UN IMPACT IMPORTANT ASUPRA FEMEILOR
ROME SI TRAVELLER DIN EUROPA
În recomandarea Consiliului privind măsuri eficiente de integrare a romilor în statele membre1 au
adoptata în decembrie anul trecut de către Consiliul European, ministerele europene de ocuparea
forței de muncă, politică socială, sănătate și protecția consumatorului îndeamnă statele membre ale
UE la combaterea tuturor formelor de discriminare, inclusiv discriminarea multiplă, cu care se
confruntă copiii și femeile rome [...]; sprijinirea cetățeniei active a romilor prin promovarea
participării lor sociale, economice, politice și culturale în societat e, precum și punerea în aplicare a
măsurilor de combatere a discriminării și prejudecăților împotriva romilor, prin creșterea gradului
de conștientizare cu privire la beneficiile integrării romilor atât în comunitățile de romi, cat și în
rândul publicului larg.
În plus, invită statele membre ale UE să ia măsuri eficiente pentru a asigura un tratament egal al
romilor în accesul pe piața muncii și a oportunităților de angajare. Instituțiile europene au
subliniat2 de mai multe ori că având stabilite sisteme de validare a educatiei non-formale și
informale este cheia pentru a atinge acest obiectiv, deoarece validare poate spori participarea
grupurilor dezavantajate în procesul de învățare pe tot parcursul vieții și accesul acestora la piața
forței de muncă.
Cu scopul de a extinde și de a îmbunătăți accesul femeilor rome si traveller la sistemele de validare
a invatarii non-formale și informale din Europa, cu scopul de a promova incluziunea lor in
educatie, piata muncii și societate, ROM -ACT va contribui în mod eficient la atingerea acestor
obiective.
Acțiuni și produse care vor fi dezvoltate în cadrul proiectului sunt următoarele:
• Cincizeci de femei rome si traveller isi vor valida abilitățile și competențele datorită sprijinului de
mai multe organizatii si centre de educație a adulților
• O campanie de constientizare a romilor și traveller și a cetățenilor europeni,
• Un ghid european pentru a sprijini organizațiile în suportul pe care acestea il acorda grupurilor fara
pregatire academica, în procesul de validare, si site-ul proiectului;
• O campanie de lobby pentru a impacta politicile de validare ;
• O rețea de asociații implicate în sprijinirea validarii
Priectul are o abordare inovatoare deoarece isi va atinge obiectivele prin intermediul dialogului
intra si inter generational dintre femeile rome si traveller de diferite varste si din medii diferite.

Primele produse ROM-ACT sunt disponibile de acum!
Rapoartele naționale colectează date cu privire la sistemele de validare din fiecare tara și
contribuțiile acestora de îmbunătățire a incluziunii lor de la femeile rome fara pregatire academica și
centrele de educație a adulților, organizațiile civile și de romi. Raportul european se bazează pe cele
cinci rapoarte naționale. Acesta identifică elementele cheie de excludere a grupurilor fara pregatire
academica din sistemele non-formale și informale de validare a învățarii și propune modalități de
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/139979.pdf
Council Recommendation on the validation of non-formal and informal learning of 20 December 2012 - http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF
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depășire a acestora. Acest lucru se face datorită recomandărilor specifice făcute de femeile rome și
travellers și organizațiile lor.
Consortiul ROM-ACT este format din 7 parteneri din 5 tari din Europa. Afla mai multe despre
parteneriatul ROM-ACT si despre activitatile sale viitoare vizitand site-ul proiectului: www.romact.eu
###
Proiectul ROM_ACT (Largirea Accesului Femeilor Rome la sistemele de validare a invatarii nonformale si informale) -527507-LLP-1-2012-1-ES-GRUNDTVIG-GMP – este cofinantat datorita
Programului Grundtvig. Acest comunicat reflecta doar opiniile autorului si Comisia nu este
responsabila pentru utilizarea oricarei informatii continuta in acest document.
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